PUUR
GENIETEN.

BROODSPECIALIST
SINDS 1899

Steeds meer broden bakken
we in onze steenoven. Want,
dat versterkt de smaak en het
karakter van ons brood. Het
(zuurdesem) deeg komt direct
op de vloer van de warme

RUSTIEKE
DESEMBOLLEN
VOL VAN SMAAK

GEWELDENAER

®

Stevige desem bollen gemaakt van uitsluitend
natuurlijke grondstoffen. Gebakken op de
steenoven.

steenoven. Hierdoor ontstaat
een regelmatige ovenwerking
en schroeit het deeg direct
Onze liefde voor brood gaat verder dan alleen de aandacht

dicht. Het bakresultaat is een

voor product en proces. Vanzelfsprekend hebben we vanuit ons

ruiger brood met open kruim

vakmanschap een scherp oog voor de allerbeste ingrediënten.

en knapperige korst. Doordat

Met de techniek van vandaag garanderen we continue kwaliteit

het vocht in het brood wordt

op absoluut topniveau. De kennis en het gevoel voor de

behouden, blijft ons brood

perfecte smaak zit in het DNA van alle generaties Bussing

langer mals.

Geweldenaer® Rostikorn

15 STUKS

400 GRAM

8-10 MIN
200-220°C

bakkers die ons voorgingen.

Omschrijving: Een ‘boerse’ vloerbol op basis van
gerstemout, boekweit en haver met een zeer
knapperige korst.
Toepassing: Als smaakvol tafelbrood.

art.nr.
50182

Geweldenaer® Wit

Geweldenaer® Bruin

Geweldenaer® Olijf

Geweldenaer® Maïs

16 STUKS

16 STUKS

16 STUKS

15 STUKS

225 GRAM

225 GRAM

225 GRAM

400 GRAM

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
500146

Omschrijving: Een rustieke desembol met een
robuust uiterlijk en een volle, stevige smaak. 100%
natuurlijk.
Toepassing: Tafelbrood of vullen met maaltijdsoep.

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
500147

Omschrijving: Een rustieke desembol met een
robuust uiterlijk en een volle, stevige smaak. 100%
natuurlijk.
Toepassing: Tafelbrood of vullen met maaltijdsoep.

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
500148

Omschrijving: Een rustieke vloerbol op basis van
geselecteerde olijven, vol en stevig van smaak.
Toepassing: Tafelbrood of vullen met maaltijdsoep.

8-10 MIN
200-220°C
art.nr.
50158

Omschrijving: Een vloerbol op basis van geselecteerde maïs, licht zoet en kruidig van smaak.
Toepassing: Als smaakvol tafelbrood.

PAIN AU LEVAIN
Ouderwets lekker vloerbrood gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen, zonder
toevoegingen. De basis voor dit brood is traditionele franse bloem van onbespoten
graan. Het deeg laten we maar liefst 48 uur rijzen, waardoor een deel van het zetmeel
omgezet wordt in suikers. Dat levert een spekkige, onregelmatige, lichtzoete kruim
op. Onze vloeroven maakt het af; die zorgt namelijk voor een karamelkleurige korst
die de hele dag knapperig blijft.

B’rustiek®

B’rustiek® 800 g

B’rustiek® Flute

B’rustiek® Lunch

PROEF HET KARAKTER
10 STUKS

8 STUKS

10 STUKS

4x8 STUKS

B’rustiek® is brood met een verhaal.
400 GRAM

800 GRAM

400 GRAM

Een verhaal dat uw gasten zeker willen

120 GRAM

horen. Serveer heel de dag krakend vers
10-12 MIN
200-220°C
art.nr.
50168
50173

Omschrijving: Traditioneel brood gemaakt van
uitsluitend natuurlijke grondstoffen. 48 uur rijs
geven dit brood een spekkige, open kruim met
veel smaak.
Toepassing: Als tafelbrood of boerensandwich.
- wit
- bruin

10-12 MIN
200-220°C
art.nr.
500171
500172

Omschrijving: Traditioneel brood gemaakt van
uitsluitend natuurlijke grondstoffen. 48 uur rijs
geven dit brood een spekkige, open kruim met
veel smaak.
Toepassing: Als tafelbrood of boerensandwich.
- wit
- bruin

10-12 MIN
200-220°C
art.nr.
50322
50321

Omschrijving: Traditioneel brood gemaakt van
uitsluitend natuurlijke grondstoffen: 48 uur rijs
geven dit brood een spekkige, open kruim met
veel smaak.
Toepassing: Als tafelbrood of lunchbrood.
- wit
- bruin

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
500282
500283

Omschrijving: 100% natuurlijk traditioneel brood:
48 uur rijs geven dit lunchbroodje een spekkige,
open kruim met veel smaak.
Toepassing: Lunch.
- wit
- bruin

en rustiek brood. Ideaal als tafelbrood of
als boerensandwich.

Landbrood Wit

8 STUKS

800 GRAM

10-12 MIN
200-220°C

Omschrijving: Stevige reeks vloerbroden op
basis van desem.
Toepassing: Op ontbijtbuffet of als sandwich /
boerentosti.

art.nr.
2772

Landbrood Donker

8 STUKS

800 GRAM

10-12 MIN
200-220°C
art.nr.
2770

Omschrijving: Stevige reeks vloerbroden op
basis van desem.
Toepassing: Op ontbijtbuffet of als sandwich /
boerentosti.

Landbrood Maïs

STEVIG
VLOERBROOD
VAN DESEM

Brioche Burger broodje

LANDBROOD

8 STUKS

Mini Brioche Burger broodje

Mini Burger broodje

7x4 STUKS

4x25 STUKS

100 STUKS

85 GRAM

32 GRAM

32 GRAM

Ons Landbrood is een veelzijdig brood,
800 GRAM

gemaakt op basis van eigen gekweekte
desem. Een ideaal brood voor de lunch,

10-12 MIN
200-220°C
art.nr.
50150

Omschrijving: Stevige reeks vloerbroden op
basis van desem.
Toepassing: Op ontbijtbuffet of als sandwich /
boerentosti.

buffet of op tafel.

NVT

art.nr.
2019

Omschrijving: Een 100% natuurlijk hamburgerbroodje met roombotersmaak, gemaakt van
brioche- en tarwedeeg, voor de ultieme bite.
Toepassing: De beste basis voor je burger.
Ook lekker met ander beleg!

NVT

art.nr.
2018

Omschrijving: De kleinere versie van het
Brioche hamburgerbroodje. Heerlijk op smaak
en ideaal van formaat.
Toepassing: Een ideale basis voor de burger
of pulled chicken.

NVT

art.nr.
2016

Omschrijving: De mini variant op het klassieke
hamburgerbroodje met sesampitjes.
Een klassieker die elke burger eer aandoet.
Toepassing: Perfect voor sliders of een burger
proeverij.

Pain de Camargue Lunch

Pain de Camargue Lunch

4x8 STUKS

4x8 STUKS

4x8 STUKS

110 GRAM

110 GRAM

110 GRAM

6-8 MIN
200-220°C

art.nr.
500297

rakkers genoemd. Elk broodje bevat rogge en een
aanvullende innovatieve smaak. Heerlijke malse
broodjes gemaakt van Franse bloem, rogge,
volkoren en desem. 100% natuurlijk en steenoven gebakken.

Rogge Rakker® Bierbostel

Rogge Rakker® Desem

Rogge Rakker® Karnemelk

LUNCHBROODJES
4x8 STUKS

4x8 STUKS

4x8 STUKS

Bussing heeft een ruime selectie in
120 GRAM

120 GRAM

lunchbroodjes. Van rustieke desem-

120 GRAM

broodjes tot onze innovatieve Rogge
6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
50313

Omschrijving: Een heerlijk volkoren broodje
met bierbostel dat het broodje een zoetige geur
en volle smaak geeft.
Toepassing: Ideaal als lunchbrood.

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
50311

Omschrijving: Een mooi luchtig en mals broodje
met een aangenaam desemzuurtje. Geschikt voor
ieder beleg.
Toepassing: Ideaal als lunchbrood.

6-8 MIN
200-220°C
art.nr.
50309

Omschrijving: De karnemelk geeft dit brood een
luchtige en zachte structuur met een licht zuurtje.
Volle roggesmaak door de hele roggekorrels.
Toepassing: Ideaal als lunchbrood.

Rakker. Iedereen kan het perfecte
lunchbroodje vinden voor ieder beleg.

Dubbel Donker

Bruin

Wit

Deze speelse broodjes hebben we toepasselijk

Pain de Camargue Lunch

Omschrijving: Rustiek desembrood met knapperige
korst en open kruim. Op smaak gebracht met fleur
de sel uit de Franse Camargue.
Toepassing: Lunch.

6-8 MIN
200-220°C

art.nr.
500296

Omschrijving: Rustiek desembrood met knapperige
korst en open kruim. Op smaak gebracht met fleur
de sel uit de Franse Camargue.
Toepassing: Lunch.

6-8 MIN
200-220°C

art.nr.
500295

Omschrijving: Rustiek desembrood met knapperige
korst en open kruim. Op smaak gebracht met fleur
de sel uit de Franse Camargue.
Toepassing: Lunch.

Vijgen Amandelbrood

Gember-Noten broodjes

Scones

Brioches

3 STUKS

25 STUKS

25 STUKS

25 STUKS

480 GRAM

45 GRAM

22 GRAM

24 GRAM

6-8 MIN
200-220°C

art.nr.
2080

Omschrijving: Extra royaal gevuld brood met
grote stukken vijg en knapperige amandelen.
100% natuurlijk, zonder toevoegingen.
Toepassing: Bij het kaasplankje of in combinatie
met paté.

Fries Suikerbrood

NVT

art.nr.
2026

Omschrijving: Rijk gevulde broodjes
boordevol met versgebrande hazelnoten en
lichtzoete stemgember.
Toepassing: Bij het kaasplankje of gevarieerde
lunch. Tip: serveren bij bolletje ijs.

Noten-Rozijnenbrood

1-2 MIN
200-220°C

art.nr.
2190

Omschrijving: Bussing scones onderscheiden zich
door de eigen vorm en de eigen smaak. Brede
acceptatie door gasten, dankzij het toevoegen van
een vleugje vanille.
Toepassing: Bij high tea, ontbijt, dessert of gewoon
bij koffie of thee.

Zacht Toastbrood Wit

2-3 MIN
200-220°C

Omschrijving: Klassiek van vorm en receptuur,
lekker zacht en licht gezoet.
Toepassing: Ontbijt, lunch bij voorgerechten of
bijvoorbeeld lekker vullen met canache.

OPTIMALE SMAAK

art.nr.
2042

Brioche brood

Ons desem Breekbrood is nog altijd een succesnummer in de horeca. Bij de lunch of
als begeleiding van een gerecht zoals soep. Het is een desembroodje dat bestaat uit
twaalf stukken die je telkens - de naam zegt het al - kunt afbreken. Voorafgaand aan

8 STUKS

3 STUKS

8 STUKS

3 STUKS

380 GRAM

360 GRAM

140 GRAM

320 GRAM

het afbakken even laten ontdooien voor het mooiste resultaat. Heerlijk licht en beslist
niet zuur.

NVT

Omschrijving: Origineel suikerbrood, zacht, zoet en
rijk gevuld met parelsuiker en een vleugje kaneel.
Toepassing: Bij ontbijt, high tea of bij dessert
als wentelteefje.

art.nr.
2391

art.nr.
2102

De basis van onze smaak is afkomstig van ons eigen gekweekte
desem.

NVT

Na

voldoende

rijstijd,

Omschrijving: Dit brood zit boordevol met noten
en rozijnen. Voorgesneden, zodat het na ontdooien
direct te gebruiken is.
Toepassing: Als club-sandwich of bij de kaas.

NVT

art.nr.
2075

Omschrijving: Dit vierkante broodje is zacht van
smaak met een zachte korst. Voorgesneden, zodat
het na ontdooien direct te gebruiken is.
Toepassing: Te gebruiken voor hapjes, mini
sandwiches of mini tosti’s.

NVT

Heerlijk van smaak. Handig in formaat. Gemakkelijk in gebruik. Ideaal in toepassing:

Omschrijving: Zacht, zoet brood. Licht en luchtig
dankzij het gebruik van extra roomboter en eieren.
Toepassing: Als sandwich, wentelteefje of klassiek
met ganzenlever.

broodmandje, lunchbroodje, receptiebroodje, high tea of als snackbroodje.

art.nr.
2077

Kijk op
bussingbrood.nl
voor het volledige
assortiment

Breekbrood Wit

Breekbrood Bruin

Breekbrood Olijf

Breekbrood Pomodori

10x2 STUKS

10x2 STUKS

10x2 STUKS

10x2 STUKS

190 GRAM

190 GRAM

190 GRAM

190 GRAM

waarbij het deeg regelmatig wordt
gecontroleerd, bakken we diverse
soorten in onze vloeroven. Met als
resultaat eerlijk, knapperig brood
zonder onnodige toevoegingen.

8 MIN
200-220°C
art.nr.
2327

Omschrijving: Handig in 12 stukken te breken
breekbrood, op basis van natuur desem.
Toepassing: Broodmandje, lunch, party broodje,
hapjes, amuses, etc.

8 MIN
200-220°C
art.nr.
2326

Omschrijving: Handig in 12 stukken te breken
breekbrood, op basis van natuur desem.
Toepassing: Broodmandje, lunch, party broodje,
hapjes, amuses, etc.

8 MIN
200-220°C
art.nr.
2334

Omschrijving: Handig in 12 stukken te breken
breekbrood, op basis van natuur desem.
Toepassing: Broodmandje, lunch, party broodje,
hapjes, amuses, etc.

8 MIN
200-220°C
art.nr.
2325

Omschrijving: Handig in 12 stukken te breken
breekbrood, op basis van natuur desem.
Toepassing: Broodmandje, lunch, party broodje,
hapjes, amuses, etc.

DEEL DE PASSIE
SERVEER BUSSING
In onze Jan Bussing Boulangerie Traditionelle winkels presenteren
we een ruime selectie specialiteiten. Ook serveren we onderscheidende lunchbroodjes. Vanuit deze ervaring denken we graag met uw
broodkaart mee.
Inspiratie

voor

een

optimale

presentatie

en

smakelijke

serveersuggesties vindt u op onze nieuwe website en social
media. Neem voor een persoonlijk advies contact op met
Christa Batenburg: 06 1339 5988 of Joyce Ouwens: 06 2891 7143.

Kijk voor het volledige assortiment op:

bussingbrood.nl
Laat u inspireren
door de favorieten
van de Bussing
Ambassadeurs!

Chr. Huygensstraat 12 - 3281 ND Numansdorp
T 0186 68 11 80

F 0186 65 34 19

E info@bussingbrood.nl

bussingbrood.nl

